Byla provedena oprava usnesení č. RM 11 05 50 04 dne 22.03.2011 a č. RM 11 05 37 15
dne 04.05.2011
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.

Statutární město Děčín

USNESENÍ
z 5. schůze rady města konané dne 8. března 2011
Usnesení č. RM 11 05 30 01
Rada města projednala návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín –
Středisko městských služeb Děčín – a návrh na schválení zřizovací listiny této organizační
složky a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. zřídit organizační složku statutárního města Děčín – Středisko městských služeb Děčín
a
2. schválit zřizovací listinu organizační složky statutárního města Děčín – Středisko
městských služeb Děčín – dle přílohy
s účinností od 01.04.2011 a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 09 13 60 01 ze dne 23. června 2009 ke dni 31.03.2011.
Usnesení č. RM 11 05 34 01
Rada města projednala předložený plán zahraničních služebních cest ředitelky řízené
příspěvkově organizace Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna na rok 2011 a tento
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 05 35 01
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 9/2011 dle důvodové zprávy,
tj. zvýšení příjmů roku 2011 o 11 tis. Kč, zvýšení výdajů o 22.800 tis. Kč a zvýšení
financování o 22.789 tis. Kč.

Usnesení č. RM 11 05 35 02
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. RO 10/2011 a č. RO 11/2011 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází
ke změně celkových příjmů a výdajů.
Usnesení č. RM 11 05 35 03
Rada města projednala návrh na zrušení platnosti Zásad postupu Statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů na území Statutárního
města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zrušit platnost těchto Zásad postupu Statutárního města Děčín při
poskytování účelové dotace na podporu výstavby rodinných domů na území Statutárního
města Děčín ke dni 1. července 2011.
Usnesení č. RM 11 05 36 01
Rada města projednala materiál o realizaci projektu: „Plavecký areál Děčín – rozšíření
kapacity“ a
schvaluje
prodloužení termínu realizace a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s.
Usnesení č. RM 11 05 36 02
Rada města projednala vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín
za rok 2010 včetně přílohy č. 1 Problematická místa v Děčíně a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. Vyhodnocení a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčín k 31.12.2010
2. Vyřazení cílů:
A.II.2 bod 1 - Nová průmyslová zóna
B.V.4 - Areál třídění odpadů Děčín
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B.V.5 - Anaerobní zpracování biologického odpadu
C.II. 2 - Evropský institut vzdělávání
C.III.7 – Zájem obyvatel sídlišť o volnočasové aktivity
3. Zařazení nově navrženého cíle
C.V.6 - Zpracování studie „Děčín – město bez barier“
4. Vyřazení námětů z přílohy č. 1 Strategického plánu – Problematická místa v Děčíně
č.32 - Děčín III Litoměřická ul.
č.46 - Děčín Bynov
č.75 - Dům č.p. 69 k.ú. Prostřední Žleb
Usnesení č. RM 11 05 36 03
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města, týkající se pověření
„vedoucí odboru rozvoje Ing. Věry Jančové“ k zastupování města v jednáních s dotčenými
orgány a organizacemi v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení jednotlivých
stavebních akcí, zajišťovaných odborem rozvoje a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 10 13 30 01 v bodě a) 2, ze dne 13.07.2010
v plném znění a
pověřuje
1. Mgr. Petra Kužela, pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje,
k zastupování města v jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v rámci
územních, stavebních a kolaudačních řízení jednotlivých stavebních akcí,
zajišťovaných odborem rozvoje,
2. primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta uzavřít k předmětu pověření
dohodu o plné moci mezi statutárním městem Děčín a Mgr. Petrem Kuželem,
pověřeného zastupováním vedoucího odboru rozvoje.
Usnesení č. RM 11 05 36 04
Rada města projednala materiál „Povodňové škody 2009 – Děčín - Chlum" a po doplnění
schvaluje
realizaci dodatečných stavebních prací (způsobených povodní v srpnu 2010) dle provedeného
jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, to vše dle důvodové zprávy (dle výzvy v JŘBU odeslané
14.01.2011) a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta podpisem Dodatku č. 1 s firmou SaM
silnice a mosty Děčín a.s., která již provádí v dané lokalitě odstranění povodňových škod
z roku 2009.
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Usnesení č. RM 11 05 37 01
Rada města projednala návrh na změnu smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých a
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí a věcí movitých č. 04/OSM/2004 uzavřené mezi
pronajímatelem městem Děčín a nájemcem panem Petrem Kudrhaltem dne 13.12.2004
uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 05 37 02
Rada města projednala žádost od paní Martiny Juhnové o poskytnutí dotace na provoz
koupaliště v Nebočadech a návrh smlouvy o poskytnutí dotace a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí dotace na provoz koupaliště v Nebočadech ve výši
200.000,00 Kč pro paní Martinu Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI,
2. rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním
městem Děčín a paní Martinou Juhnovou, se sídlem Sofijská 19, Děčín VI,
v předloženém znění a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 05 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení plochy pro tvorbu legálního graffiti v ulici
Benešovská - podchod a
schvaluje
zřízení plochy pro tvorbu legálního graffiti v ulici Benešovská - podchod.
Usnesení č. RM 11 05 37 04
Rada města projednala návrh květinové výzdoby města a
schvaluje
výjimku ze Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k podpisu
objednávky pro firmu Hit Flora, s.r.o.
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Usnesení č. RM 11 05 37 05
Rada města projednala návrh darovací smlouvy na převod 47 zastávkových přístřešků MAD
z vlastnictví DPmD, a.s. do vlastnictví statutárního města Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit uzavření darovací smlouvy na převod 47 zastávkových přístřešků MAD
z vlastnictví DPmD, a.s. Děčín do vlastnictví statutárního města Děčín a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem této darovací smlouvy.
Usnesení č. RM 11 05 37 06
Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva
města a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení rady města č. RM 11 01 37 62 ze dne 04.01.2011 v bodě
7. v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 11 01 04 01 ze dne
20.01.2011 v bodě 7. v plném znění a
2. 7. Manželé V. L. a S. L. bytová jednotka č. 792/7 včetně spoluvlastnického podílu
899/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku parc. č. 2676,
zast. pl. a nádvoří, cena nabídková: 215.760,00 Kč.
Usnesení č. RM 11 05 37 07
Rada města projednala informaci, týkající se plánovaného výcviku vojenského útvaru 7907
Liberec na území statutárního města Děčín, který bude probíhat ve dnech 27.05.2011 06.06.2011 a tyto informace
bere na vědomí
a
souhlasí
s využitím území statutárního města Děčín za účelem uskutečnění plánovaného výcviku
ve dnech 27.05.2011 - 06.06.2011.
Usnesení č. RM 11 05 37 08
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
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rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2955/1 – ostatní plocha, silnice, p. č. 2955/3 a p. č. 2955/4 oba
ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kabelového
vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 05 37 09
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Vilsnice a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 914 a p. č. 580 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice
věcným břemenem práva uložení vedení vodovodního řadu pro budoucího oprávněného,
tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 05 37 10
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Krásný
Studenec a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
pozemku st. p. č. 4 v k. ú. Krásný Studenec a vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 05 37 11
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Boletice nad Labem a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 44/23 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Boletice nad Labem věcným
břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka
sítě, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 11 05 37 12
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemků p. č. 2991, p. č. 2992 a p. č. 2999 vše ostatní plocha, komunikace v k. ú.
Děčín věcným břemenem práva uložení vedení NTL plynovodu a přípojek pro budoucího
oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle „Zásad“.

6

Usnesení č. RM 11 05 37 13
Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek
p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín, práva „Zřízení a umístění cyklostezky v lokalitě
za Kauflandem v Děčíně I a práva vstupu a vjezdu budoucího oprávněného
na předmětné nemovitosti za účelem opravy a údržby, a to podle geometrického plánu,
který vymezí územní rozsah věcného břemene a který bude nedílnou součástí
Smlouvy o zřízení věcného břemene jako její příloha č. 1. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce vypočtené podle vzorce: délka v ose VB x
šíře ochr. pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF
(min. 10,00 Kč) x 5 let – celková částka min. 500,00 Kč. K finanční úhradě bude
přičteno příslušné % DPH jako převod práv a
2. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro oprávněného
statutární město Děčín přes pozemek p. č. 3011/3 v k. ú. Děčín, práva „Zřízení
a umístění cyklostezky v lokalitě za Kauflandem v Děčíně I a práva vstupu a vjezdu
budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem opravy a údržby,
a to podle geometrického plánu, který vymezí územní rozsah věcného břemene a který
bude nedílnou součástí Smlouvy o zřízení věcného břemene jako její příloha č. 1.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce vypočtené podle
vzorce: délka v ose VB x šíře ochr. pásma x sazba nájemného pro danou lokalitu dle
cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let – celková částka min. 500,00 Kč.
K finanční úhradě bude přičteno příslušné % DPH jako převod práv a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 63/2011.
Usnesení č. RM 11 05 37 14
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a návrh na pronájem pozemků
v rámci realizace akce Plavební stupeň Děčín a
schvaluje
1. revokaci usnesení rady města č. RM 10 21 37 17 ze dne 07.12.2010 a usnesení
č. RM 11 02 37 15 ze dne 18.01.2011, týkající se pronájmu pozemků pro akci
Plavební stupeň Děčín, v plném znění a
2. zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků p. č. 2383/1, p. č. 2383/2, p. č.
2395/23, p. č. 2404/1, p. č. 2404/3, p. č. 2410/3, p. č. 2410/4, p. č. 2410/5, p. č.
2410/6, p. č. 2447, p. č. 2871/1, p. č. 3102/1 v k. ú. Děčín, p. č. 389 v k. ú. Podmokly,
p. č. 31, p. č. 1345, p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 1403/1 v k. ú. Děčín –
Staré Město.
Usnesení č. RM 11 05 37 15
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
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schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 21 37 18 ze dne 07.12.2010, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a návrh na prodej pozemků v rámci
realizace akce Plavební stupeň Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení č. ZM 11 01 06 18 ze dne 20.01.2011, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a
2. zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 165, p. č. 252/1, p. č. 2405, p. č.
2406, p. č. 2408/1, p. č. 2408/2, p. č. 2408/3, p. č. 2418, p. č. 2419/1, p. č. 2420, p. č.
2941, p. č. 3010, p. č. 3100 v k. ú. Děčín, p. č. 174, p. č. 182/1, p. č. 187, p. č. 188,
p. č. 189/3, p. č. 193/1, p. č. 194, p. č. 196/3, p. č. 199, p. č. 215/1, p. č. 236, p. č. 242,
p. č. 249, p. č. 250/1, p. č. 258, p. č. 271/1, p. č. 277/1, p. č. 278/3, p. č. 805/1 v k. ú.
Loubí u Děčína, p. č. 391, p. č. 393, p. č. 394/2, p. č. 394/5, p. č. 400/3, p. č. 430, p. č.
3722/4, p. č. 3723/1, p. č. 3723/2, p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly, p. č. 30, p. č. 41,
p. č. 173, p. č. 175, p. č. 179/1, p. č. 490, p. č. 491/2, p. č. 499/2, p. č. 1149/2, p. č.
1152, p. č. 1154, p. č. 1155/2, p. č. 1157/3, p. č. 1158/3, p. č. 1161/1, p. č. 1161/2, p. č.
1179/1, p. č. 1322, p. č. 1340 v k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 167, p. č. 170 v k. ú. Děčín
– Staré Město.
Usnesení č. RM 11 05 37 16
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Folknáře a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 531/1 o výměře cca 22 000 m2 v k. ú. Folknáře za účelem
provozování zemědělské činnosti, pro pana P. V. na dobu 5 let, za cenu 2.808 Kč/rok.
Usnesení č. RM 11 05 37 17
Rada města projednala návrh na výpověď z nájemní smlouvy a uzavření dodatku k nájemní
smlouvě a
schvaluje
výpověď z Nájemní smlouvy č. 401/1a-101/2010 na pronájem části pozemku p. č. 401/1
v k. ú. Děčín, uzavřené mezi statutárním městem Děčín panem J. K.
Usnesení č. RM 11 05 37 18
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a
neschvaluje
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zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly o výměře
630 m2.
Usnesení č. RM 11 05 37 19
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2889/1 v k. ú. Podmokly
o výměře upřesněných geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 05 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3983/6 v k. ú. Podmokly
o výměře 193 m2.
Usnesení č. RM 11 05 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Folknáře a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 602 v k. ú. Folknáře
o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 05 37 22
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/40 o výměře
upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 05 37 23
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 460/1 a části pozemku
p. č. 460/6 v k. ú. Podmokly o výměrách upřesněných geometrickým plánem.
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Usnesení č. RM 11 05 37 24
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 877/73 v k. ú. Boletice
nad Labem o výměře upřesněné geometrickým plánem.
Usnesení č. RM 11 05 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 184/12 v k. ú.
Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesení č. RM 11 05 37 26
Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Podmokly a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 514/1 o výměře 401 m2
v k. ú. Podmokly z vlastnictví ČR Pozemkového fondu do vlastnictví statutárního města
Děčín.
Usnesení č. RM 11 05 37 27
Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit směnu:
• z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 2466 dle geometrického plánu
č. 2102-060/2010 ozn. jako pozemek p. č. 2466/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Děčín
za cenu nákladů spojených s převodem do podílového vlastnictví pana A. T.
a manželů J. a M. L. a
• do majetku statutárního města Děčín části pozemku p. č. 2464 dle geometrického
plánu č. 2102-060/2010 ozn. jako díl „a“ o výměře 11 m2 a pozemek p. č. 2464/4
o výměře 10 m2 v k. ú. Děčín za cenu nákladů spojených s převodem z majetku pana
A. T. a manželů J. a M. L.
Usnesení č. RM 11 05 37 28
Rada města projednala návrh na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Děčín dotčených stavbou
cyklostezky a
schvaluje
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uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem pro výpůjčku částí pozemků p. č. 176/1
o výměře cca 15 m2, p. č. 2870 o výměře cca 42 m2 a p. č. 2875 o výměře cca 19 m2 vše
v k. ú. Děčín za účelem provedení stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“ na dobu určitou,
tj. po dobu 5 let od finančního ukončení projektu a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta podpisem Smlouvy o výpůjčce
pozemků mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem.
Usnesení č. RM 11 05 37 29
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemku p. č. 841/6 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 24 37 111 ze dne 25.11.2008 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 08 10 06 87 ze dne
27.11.2008 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 05 37 30
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města,
týkajících se prodeje pozemku p. č. 783/13 v k. ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 12 37 14 ze dne 22.06.2010 v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 10 07 11 26 ze dne
23.09.2010 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 05 37 31
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného
oplocení v ul. Práce od vlastníka oplocení Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy
pro účely děčínských sprejerů a
schvaluje
Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka
oplocení Sportovního klubu Děčín, o.s. jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů,
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jejich maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak
diskriminujících témat a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Dodatku č. 2 ke „Smlouvě
o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení.
Usnesení č. RM 11 05 37 32
Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 03/11/UDC/BP na převod
pozemků p. č. 2982 o výměře 499 m2, p. č. 3007 o výměře 449 m2, p. č. 3008/1
o výměře 1 193 m2 a p. č. 3008/2 o výměře 273 m2 v k. ú. Podmokly se všemi
součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město do vlastnictví
statutárního města Děčín,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín podpisem Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. 03/11/UDC/BP.
Usnesení č. RM 11 05 37 33
Rada města projednala návrh Smlouvy č. 1500156 o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících, v rámci stavby „ Rekonstrukce mostu DC -004L,
ul. Oldřichovská, Děčín“, a
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1500156 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících s provozovatelem RWE Distribuční služby, s.r.o., o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, v rámci stavby „Rekonstrukce
mostu DC – 004L, ul. Oldřichovská, Děčín“, a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta k podpisu Smlouvy č. 1500156
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.
Usnesení č. RM 11 05 37 34
Rada města projednala návrh na slevu nájemného za užívání bytu a
schvaluje
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slevu nájemného za užívání bytu č. 48 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV ve výši 30 %
ze základního nájemného za období od 01.01.2011 do doby odstranění závady.
Usnesení č. RM 11 05 37 35
Rada města projednala žádost o pronájem garážového stání a
schvaluje
pronájem nebytového prostoru – jednoho garážového stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV
pro A. H. na dobu neurčitou za nájemné 900,00 Kč za měsíc, tj. včetně nákladů na provoz
a DPH.
Usnesení č. RM 11 05 38 01
Rada města projednala žádost o mimořádnou dotaci organizace NIPI, bezbariérové prostředí,
o.p.s., IČ 27163059, ve výši 19 tis. Kč a
rozhodla
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 19 tis. Kč výjimkou ze zásad a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace, která je přílohou
tohoto materiálu v předloženém znění,
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. RM 11 05 38 02
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní
pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce s Ústeckým krajem a tuto smlouvu
bere na vědomí
dle důvodové zprávy a příloh.
Usnesení č. RM 11 05 38 03
Rada města projednala Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. Eduardem Reicheltem,
ředitelem Krajské zdravotní, a.s., pro město Děčín a spádové obce od 01.04.2011
do 31.12.2011, a
doporučuje
zastupitelstvu města:
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1. rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi
statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se
sídlem U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II, IČO 25488627, zastoupené Ing. Eduardem
Reicheltem, ředitelem Krajské zdravotní, a.s., pro město Děčín a spádové obce
od 01.04.2011 do 31.12.2011, a
2. pověřit primátora statutárního města Děčín k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy
a přílohy.
Usnesení č. RM 11 05 39 01
Rada města projednala návrh ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace o změnu ceny za pronájem tělocvičny a
schvaluje
částečnou revokaci usnesení Rady města Děčín č. RM 09 24 39 01 ze dne 24.11.2009 v části
stanovení ceny pronájmu tělocvičny při Základní škole Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a
stanovuje
cenu za pronájem tělocvičny za cenu dle kalkulace doplňkové činnosti od 01.04.2011.
Usnesení č. RM 11 05 39 02
Rada města projednala stížnost na stav hřiště u Základní školy a Mateřské školy Děčín IX,
Na Pěšině 330, příspěvková organizace a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. RM 11 05 39 04
Rada města projednala bezúplatný převod majetku zřizovatele mezi Základní školou
Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 a Domem dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická
344/38, PO a tento
schvaluje
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 05 39 05
Rada města projednala žádost Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, PO o souhlas
s čerpáním investičního fondu na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje, dle Směrnice
č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a tuto po doplnění
schvaluje
dle důvodové zprávy.
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Usnesení č. RM 11 05 39 06
Rada města projednala návrh na vyřazení služebního vozidla Škoda Felicia LXI z majetku
Zámku Děčín, p.o., Děčín I, Dlouhá jízda 1254, IČ 00078867 a jeho následný odprodej a
schvaluje
vyřazení služebního vozidla Škoda Felicia LXI z majetku Zámku Děčín, p.o., Děčín I, Dlouhá
jízda 1254, IČ 00078867 a jeho odprodej dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 11 05 39 07
Rada města projednala návrh dotací na zajištění kulturních a sportovních akcí v rámci
„Městských slavností Děčín 2011“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci na zajištění kulturních a sportovních akcí v rámci „Městských
slavností Děčín 2011“ ve výši do 50.000,00 Kč dle důvodové zprávy a
doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o výši finanční dotace na zajištění akcí v rámci „Městských slavností Děčín 2011“
nad 50.000,00 Kč,
2. o uzavření smluv o poskytnutí dotace na zajištění akcí v rámci „Městských slavností
Děčín 2011“ v předloženém znění.
Usnesení č. RM 11 05 39 08
Rada města projednala dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Děčín a po úpravě
doporučuje
zastupitelstvu města tyto dodatky ke dni 01.04.2011 dle důvodové zprávy schválit.
Usnesení č. RM 11 05 39 09
Rada města projednala návrh na jmenování dalších členů komise pro výchovu a vzdělávání a
odvolává
Mgr. Karin Macháčkovou z komise pro výchovu a vzdělávání a
jmenuje

15

Mgr. Bc. Alenu Tomáškovou, Mgr. Víta Průšu, Ing. Ladislava Kučeru dalšími členy komise
pro výchovu a vzdělávání.
Usnesení č. RM 11 05 50 01
Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se
bude konat dne 24. března 2011 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém
znění.
Usnesení č. RM 11 05 50 02
Rada města projednala znění Čestného prohlášení o převodu movitých věcí od Ústeckého
kraje v hodnotě 3.645,00 Kč, toto čestné prohlášení
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín a ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 334/38 k jeho podpisu.
Usnesení č. RM 11 05 50 03
Rada města projednala Partnerské dohody s Iniciativou pro děčínský zámek, o. s. a Zámek
Děčín, p. o. k projektu “Revitalizace nádvoří zámku a vinných sklepů“ a tyto
schvaluje
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Františka Pelanta k podpisu Partnerských dohod.
Usnesení č. RM 11 05 50 04
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín, o.s., Maroldova 2, Děčín I,
IČ 00524417 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína sportovními oddíly Sportovního klubu Děčín, o.s., při všech
sportovních akcích jak domácích, tak mimo město Děčín.
Usnesení č. RM 11 05 50 05
Rada města projednala žádost Českého Švýcarska, o.p.s., Klinického nám. 1161/10, Krásná
Lípa o užití znaku města Děčína a
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souhlasí
s užitím znaku města Děčína v propagačních materiálech souvisejících s pořádáním akce
„Otevření turistické sezóny 2011 – Proplujte Českým Švýcarskem – Parníkem Poseidon“ dne
16.04.2011 – 17.04.2011.
Usnesení č. RM 11 05 50 06
Rada města projednala Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31.12.2010 a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré město ke dni 31.12.2010.
Usnesení č. RM 11 05 50 07
Rada města projednala informaci o nestabilním svahu mj. na pozemku p.č. 798 k.ú. Děčín –
Staré Město, ul. Litoměřická, Děčín III a
bere na vědomí
informaci o nestabilním svahu mj. na pozemku p. č. 798 v k. ú. Děčín – Staré Město,
ul. Litoměřická, Děčín III a
pověřuje
vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka k zajištění
hydrogeologického průzkumu pro detailní návrh a postup prací pro zajištění nestabilního
svahu.
Usnesení č. RM 11 05 50 08
Rada města projednala návrh Darovací smlouvy mezi statutárním městem Děčín a panem
M. Š. na poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč na podporu sportovního areálu
Děčín III, Hřiště u Kocánka a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o poskytnutí daru,
2. schválit Darovací smlouvu a
3. pověřit primátora statutárního města Děčín jejím podpisem.
Usnesení č. RM 11 05 50 09
Rada města projednala přípravu projektu “Revitalizace nádvoří zámku a vinných sklepů“ a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Revitalizace nádvoří zámku
a vinných sklepů“ o celkových nákladech projektu 19.579.108,64 Kč včetně DPH,
2. zajištění předfinancování projektu ve výši 19.579.108,64 Kč včetně DPH, tj. 100 %
celkových nákladů projektu a
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši
2.822.636,93 Kč (tj. 15 % z 18.817.579,54 Kč celkových způsobilých výdajů)
a zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 761.529,10 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. RM 11 05 50 10
Rada města projednala návrh změny tarifních podmínek týkající se rozsahu bezplatné
přepravy městské autobusové dopravy provozované Dopravním podnikem města Děčína a.s.
a po úpravě
schvaluje
změnu tarifních podmínek týkající se rozsahu bezplatné přepravy MAD provozované
DpmD a.s. dle důvodové zprávy s platností od 01.04.2011.
Usnesení č. RM 11 05 50 11
Rada města projednala návrh na pronájem a prodej pozemků p. č. 964/1 a p. č. 965/5 v k. ú.
Podmokly a rozhodnutí
odkládá.
Usnesení č. RM 11 05 60 01
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se pověření a plné
moci pro Ing. Evžena Bouřu ve věci jednání k pozemku p. č. 863/9, pozemku p. č. 862/2
a pozemku p. č. 607 v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 11 03 60 06 ze dne 01.02.2011 v plném znění.
Usnesení č. RM 11 05 60 02
Rada města projednala, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, návrh na zmocnění Ing. Evžena Bouřy k jednáním jménem statutárního
města Děčín směřujícím k získání potencionálního kupujícího pozemku p. č. 863/9 o výměře
12 270 m2, pozemku p. č. 862/2 o výměře 11 142 m2, pozemku p. č. 607 o výměře 395 m2,
vedených na LV 10001, vše v k. ú. Horní Oldřichov, pro výstavbu prodejny s potřebami pro
domácí kutily, zahrádkáře, vybavení domácností a dílen a s tímto zmocněním
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souhlasí
a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín pana Františka Pelanta uzavřít k předmětu zmocnění
plnou moc mezi statutárním městem Děčín a Ing. Evženem Bouřou.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 05 50 04 z jednání 5. schůze konané dne 08.03.2011

Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 05 50 04 z důvodu administrativní chyby, tj. ve slově
„Maroldova" bylo vypuštěno písmeno „l“
Původní text usnesení
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín, o.s., Marodova 2, Děčín I,
IČ 00524417 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína sportovními oddíly Sportovního klubu Děčín, o.s., při všech
sportovních akcích jak domácích, tak mimo město Děčín.
Nový text usnesení
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Děčín, o.s., Maroldova 2, Děčín I,
IČ 00524417 o užití znaku města Děčína a
souhlasí
s užitím znaku města Děčína sportovními oddíly Sportovního klubu Děčín, o.s., při všech
sportovních akcích jak domácích, tak mimo město Děčín.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora

Děčín, 22.03.2011
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Statutární město Děčín

Oprava
usnesení rady města č. RM 11 05 37 15 z jednání 5. schůze konané dne 08.03.2011
Důvod opravy usnesení
Oprava usnesení rady města č. RM 11 05 37 15 z důvodu administrativní chyby u číselného
označení pozemku.
Původní text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 21 37 18 ze dne 07.12.2010, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a návrh na prodej pozemků v rámci
realizace akce Plavební stupeň Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města:
1. schválit revokaci usnesení č. ZM 11 01 06 18 ze dne 20.01.2011, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a
2. zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 165, p. č. 252/1, p. č. 2405, p. č.
2406, p. č. 2408/1, p. č. 2408/2, p. č. 2408/3, p. č. 2418, p. č. 2419/1, p. č. 2420, p. č.
2941, p. č. 3010, p. č. 3100 v k. ú. Děčín, p. č. 174, p. č. 182/1, p. č. 187, p. č. 188,
p. č. 189/3, p. č. 193/1, p. č. 194, p. č. 196/3, p. č. 199, p. č. 215/1, p. č. 236, p. č. 242,
p. č. 249, p. č. 250/1, p. č. 258, p. č. 271/1, p. č. 277/1, p. č. 278/3, p. č. 805/1 v k. ú.
Loubí u Děčína, p. č. 391, p. č. 393, p. č. 394/2, p. č. 394/5, p. č. 400/3, p. č. 430, p. č.
3722/4, p. č. 3723/1, p. č. 3723/2, p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly, p. č. 30, p. č. 41,
p. č. 173, p. č. 175, p. č. 179/1, p. č. 490, p. č. 491/2, p. č. 499/2, p. č. 1149/2, p. č.
1152, p. č. 1154, p. č. 1155/2, p. č. 1147/3, p. č. 1158/3, p. č. 1161/1, p. č. 1161/2, p.
č. 1179/1, p. č. 1322, p. č. 1340 v k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 167, p. č. 170 v k. ú.
Děčín – Staré Město.
Nový text usnesení
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 10 21 37 18 ze dne 07.12.2010, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a návrh na prodej pozemků v rámci
realizace akce Plavební stupeň Děčín a
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doporučuje
zastupitelstvu města:
3. schválit revokaci usnesení č. ZM 11 01 06 18 ze dne 20.01.2011, týkající se prodeje
pozemků pro akci Plavební stupeň Děčín, v plném znění a
4. zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 165, p. č. 252/1, p. č. 2405, p. č.
2406, p. č. 2408/1, p. č. 2408/2, p. č. 2408/3, p. č. 2418, p. č. 2419/1, p. č. 2420, p. č.
2941, p. č. 3010, p. č. 3100 v k. ú. Děčín, p. č. 174, p. č. 182/1, p. č. 187, p. č. 188,
p. č. 189/3, p. č. 193/1, p. č. 194, p. č. 196/3, p. č. 199, p. č. 215/1, p. č. 236, p. č. 242,
p. č. 249, p. č. 250/1, p. č. 258, p. č. 271/1, p. č. 277/1, p. č. 278/3, p. č. 805/1 v k. ú.
Loubí u Děčína, p. č. 391, p. č. 393, p. č. 394/2, p. č. 394/5, p. č. 400/3, p. č. 430, p. č.
3722/4, p. č. 3723/1, p. č. 3723/2, p. č. 3725/50 v k. ú. Podmokly, p. č. 30, p. č. 41,
p. č. 173, p. č. 175, p. č. 179/1, p. č. 490, p. č. 491/2, p. č. 499/2, p. č. 1149/2, p. č.
1152, p. č. 1154, p. č. 1155/2, p. č. 1157/3, p. č. 1158/3, p. č. 1161/1, p. č. 1161/2, p.
č. 1179/1, p. č. 1322, p. č. 1340 v k. ú. Prostřední Žleb a p. č. 167, p. č. 170 v k. ú.
Děčín – Staré Město.

František P e l a n t v. r.
primátor

Pavel S i n k o v. r.
náměstek primátora

Děčín, 04.05.2011
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